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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn)

"Předkládaná bakalářská práce se zabývá rozpadem států, v tomto konkrétním případě rozpadem
státu v Súdánu. Hlavním cílem práce bude zjistit příčiny, které vedly a které mají za následek rozpad
státu v Súdánu." (s. 8) Cíl práce byl naplněn - autor pomocí odborné literatury identifikoval a
operacionalizoval ukazatele, které svědčí o rozpadu státnosti a státu, a ty pak analyzoval v případě
Súdánu.
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost příloh)

Obsahové zpracování odpovídá nárokům kladeným na BP - tj. autor si vybral téma a teoretický
rámec textu, definoval a operacionalizoval základní termíny a ty pak použil v případové studii. Z
tohoto pohledu nelze textu mnoho vytknout. Text by mohl být inovativnější, nicméně pro potřeby
BP předloženou studii považuji za dostačující.
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava)

K formální úpravě mám několik komentářů. V seznamu zkratek bych uvítala české ekvivalenty pokud existují, nebo pokud je lze bez větších obtíží vytvořit - anglických termínů. Příkladem budiž
rozvojové cíle tisíciletí. Dále - seznam zkratek by měl být dle abecedy! Po formální stránce pokulhává
text i jinde - autor například někde píše Světová Banka, jinde Světová banka (s. 23). V textu občas
chybí předložka a místy též interpunkce. Formální úprava je ještě přijatelná, ale autor by jí měl v
dalších textech věnovat více péče.
4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění níže uvedeného hodnocení)

viz výše

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři)

Někteří autoři hovoří o rozpadajících se státech, jiní o rozpadající se státnosti. Lze říci, že jsou to dvě
synonyma? Jaké zdroje jste použil při sestavování vlastní sady indikátorů rozpadu státu?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:
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